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ঈস্তাদ অভাদ মাকাহযা াহপজাহুল্লাঃ আন্নারাভদা হরল্লা। া ারাতু া ারাভ 

অরা যাুহরল্লা। অল্লাহুম্মা আহন্ন অঅরুকা আরভান নাহপা া অভারান ভুতাকব্বারা।  

অরাভদুহরল্লা অভযা অফায অদযকহি তামহকা ভজহরদ ফায তাহপক পদহি। 

বাআ! অনাযা ফাআ পকভন অদিন?    

ঈহিত এক বাআঃ অরাভদুহরল্লা ুম্মা অরাভদুহরল্লা।   

ঈস্তাদ অভাদ মাকাহযা াহপজাহুল্লাঃ অভযা াধাযণত অল্লায পনাভতগুদরাদক 

মথামথবাদফ ঈরহি কযদত াহয না, অয তাআ মথামথ পাকয অদা অভাদদয দ্বাযা দ 

ঈদে না। অল্লা ফদরন,  

 

َّ
 
نٰسن َّ ِإن ِ

إ
هَِّ اْل بِّ َّ ِلر 

 
ود
ُ
ن
َ
ك
َ
 ل

হনশ্চআ ভানুল তায প্রহতারদকয প্রহত ফড়আ কৃতজ্ঞ। ূযা অহদাত : ৬ 

এআ ভজহরদ ফদত াযাদক অনাযা কীবাদফ পদখদিন, জাহন না, তদফ অহভ অভায 

হনদজয কথািা একিু ফহর - অহভ ভহজদ পথদক নাভাজ দড় হপযহিরাভ। পমদতু ভজহর 

অদি তাআ পযম দড় অয পদহয কহযহন। পপযায দথ পদহখ, পফ কজন পরাক যাস্তায  

াদয এক পদাকাদনয াভদন ফদ হিহবদত হিদকি পখরা পদখদি। পদাকানহি ভহজদদয 

াদআ। এত কাদি া দত্ত্ব তাদদয ভহজদদয মাায তাহপক হন! খুফ অপদা 
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র। াাাহ অভায প্রহত অল্লায নুগ্রদয জনয শুকহযা অদা কযরাভ। 

অরাভদুহরল্লা, ুম্মা অরাভদুহরল্লা। অল্লা অভাদক হনযাদদ ভহজদদ হনদ পগদিন। 

অল্লায একহি পযম হুকুভ অদা কযায তাহপক হদদদিন। অফায হপদয এদ 

অনাদদয াদথ একহি দ্বীনী ভজহরদ ফায তাহপক হদদদিন। অরাভদুহরল্লা, 

অরাভদুহরল্লা। 

পকাদনা কথা ফাযফায ফরা দর তা ন্তদয পগেঁদথ মা     

অহভ মখন পিাি হিরাভ তখন একিা প্রশ্ন প্রাআ অভায ভাথা অদতা, অল্লা তাঅরা ুযা 

অয-যভাদন,  

ىَِّّ
َ
ِبأ
 
ءَِّ ف

ٓ  
اَل ا ء  م 

ُ
ك بِّ اِنَّ ر  ب 

ِّ
ذ
َ
ك
ُ
 ت

‚তএফ পতাভযা(প হজন  ভানুল) পতাভাদদয প্রহতারদকয পকান পকান হনাভতদক 

স্বীকায কযদফ‛? (ূযা অয-যভান) 

এ অাতহি এত ফায পকন ফরদরন? এয পকাদনা কাযণআ তখন অভায ভাথা ধযদতা না। 

এভন অয একহি প্রশ্ন প্রাআ অভায ভাথা অদতা পম, কুযঅদন কাযীদভ অল্লা তাঅরা 

জান্নাত-জাান্নাদভয কথা এত ফায পকন ফদরদিন? ফড় ায য এক াদদখয 

পরকচাদযয ভদধয এ হফল দুহিয ভাধান পদহিরাভ। াদখ ফদরহিদরন, হত গুরুত্বূণণ 

হফলগুদরাদক অল্লা তাঅরা ফাযফায ফদরন, পমন গুদরা অভাদদয ন্তদয বাদরাবাদফ 
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পগেঁদথ মা। কাযণ, পকান কথাদক মখন ফাযফায ফরা  তখন এক ভ তা ন্তদয পগেঁদথ 

মা।    

এ কাযদণআ অভাদদয ঈহচৎ, অল্লায পনাভদতয কথা ফাযফায স্মযণ কযা। এয ভাধযদভ  

অল্লায ফড়ত্ব  ভত্ব অভাদদয ন্তদয খুফ বাদরাবাদফ পগেঁদথ মাদফ আনাঅল্লা। কুযঅদন 

কাযীদভয ফহু জাগা অল্লা তাঅরা অভাদদযদক তােঁয ফড়ত্ব  ভদত্বয কথা ফরায এফং 

দনযয াদথ অদরাচনা কযায হনদদণ হদদদিন। ূযা ভুদ্দাহদয অল্লা তাঅরা যাূরুল্লা 

াল্লাল্লাহু অরাআহ াাল্লাভদক রক্ষ্য কদয ফরদিন,    

 

َّ
 
ك ب  ر  َّ و  إ ّبِّ

َ
ك
 
 ف

অহন অনায প্রহতারদকয ফড়ত্ব  ভদত্বয কথা ফরুন। ূযা ভুদ্দাহয : ৩ 

এফায অভযা ভূর অদরাচনা হপদয অহ। প্রথদভ ঈহিত ফ বাআদযা ভাদাাযা হদন 

অজদক অভযা পকান হফলহি হনদ অদরাচনা কযদত াহয?  

ঈহিত এক বাআঃ অজদক অল্লায ফড়ত্ব  ভত্ব হনদ অদরাচনা দত াদয।  

ঈস্তাদ অভাদ মাকাহযা াহপজাহুল্লাঃ ুফানাল্লা! অয পকাদনা বাআ হক হকিু ফরদফন? 

ঈহিত অদযক বাআঃ হযহমক হনদ অদরাচনা দত াদয। অল্লায ক্ষ্ পথদক অভাদদয 

জনয পম হযহমক অায, তা ফযআ অদফ। তা হনদ অভাদদয হচহন্তত ায হকিু পনআ, এ 

হফলহি হনদ অদরাচনা দত াদয।   
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৩ অদযক বাআঃ কাজ কযদত কযদত ক্লাহন্ত এদ পগদর কীবাদফ হনদজদক প্রাণফন্ত যাখা মা 

এফং কীবাদফ পফহ পফহ আফাদত কযা মা, এ হফলহি হনদ অদরাচনা দত াদয।    

ঈস্তাদ অভাদ মাকাহযা াহপজাহুল্লাঃ অরাভদুহরল্লা অজ তাদর অভযা অল্লায ফড়ত্ব 

 ভত্ব হনদ হকিু অদরাচনা কহয। এ হফলহি খুফআ গুরুত্বূণণ একহি হফল। এ হফলহি 

হনদ অদরাচনা কযা অভাদদয জনয তযন্ত জরুহয। অল্লায ফড়ত্ব  ভত্ব ংিান্ত 

অদরাচনায ভদধয হযহমদকয হফলহি চদর অদফ। কাযণ, অল্লাহুয গুণফাচক নাভগুদরায 

ভদধয একহি র, ‘অয-যাজ্জাক’ ফা হযহমকদাতা। অয কাজ কযদত কযদত ক্লাহন্ত অদর 

কীবাদফ হনদজদক প্রাণফন্ত যাখা মা  কীবাদফ পফহ পফহ আফাদত কযা মা এহি একহি 

খুফআ গুরুত্বূণণ হফল। তদফ এ হফলদ আনাঅল্লা অদযক হদন অদরাচনা দফ। পতা 

অজদকয হফল র, অল্লায ফড়ত্ব  ভত্ব। 

তামহকা ক্লাদয ঈদদ্দয   

বাআ! অভাদদয ভদধয পিাি ফড় মত ধযদনয ভযা যদদি ফ ভযায ভাধান যদদি 

অল্লায াদথ অভাদদয ম্পদকণয ভদধয। অল্লায াদথ কভ পফহ অভাদদয ফাযআ ম্পকণ 

যদদি। অভাদদয ফিাদবদদ অল্লায াদথ অভাদদয ম্পদকণয ধযণিা হবন্ন হবন্ন। কাদযা 

কভ, কাদযা পফহ। অভাদদয এ তামহকা ক্লাদয ঈদদ্দয ভূরত এিাআ, অভযা ফাআ পমন 

অল্লায াদথ অভাদদয ম্পকণদক ফৃহি কযদত াহয। অয এয জনয অভাদদয প্রথভ কাজ 

র, অল্লাদক খুফ বাদরাবাদফ হচনা। অভযা ফাআ অল্লাদক বাদরাফাদত চাআ হকন্তু অভযা 
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কখনআ তােঁদক বাদরাফাদত াযদফা না মহদ না অভযা তােঁদক খুফ বাদরাবাদফ হচনদত াহয। 

অয অভযা অল্লাদক তােঁয নাভ  গুণাফরীয ভাধযদভআ হচনদত াযদফা।  

ঈহিত এক বাআঃ ‘অভাদদয ফিাদবদদ অল্লায াদথ অভাদদয ম্পদকণয ধযণিা হবন্ন 

হবন্ন’ কথাহিদক একহি ঈদাযণ হদদ ফরদর বাদরা দতা বাআ!  

ঈস্তাদ অভাদ মাকাহযা াহপজাহুল্লাঃ পমভন ধরুন, অভাদদয পম ফ ভুরভান বাআ নাভাম 

দড় না, াযাক্ষ্ণ দুহনা হনদ ফযস্ত, গুনাদয ভদধয ডুদফ অদি তাযা মখন হিহব পদদখ অয 

হিহবদত োৎ কুযঅন পতরাাত শুরু  হকংফা ফাআতুল্লা যীদপয পকাদনা হচত্র পদখাদনা 

 তখন তাদদয পকঈ পকঈ প্রচন্ডযকভ হফযহিদফাধ কদয। তাযা ফ হজহন পদখদত ফা 

শুনদত পভাদিআ িন্দ কদয না। এিা র এক পেণীয ভুরভাদনয ফিা। এয মূ্পণণ 

হফযীত অদযকহি পেণী র, মাদদয াভদন অল্লায কারাভ হতরাাত কযা দর তােঁদদয 

পচাদখ াহন এদ মা। অল্লায কারাভ শুনদতআ তােঁদদয ন্তয গদর মা। অদযকহি পেণী 

র অয ঈচ্চ স্তদযয। তােঁযা দরন অল্লায হফদল ননকিযপ্রাপ্ত ফান্দা। ঈনাযা দেন 

অহিা অরাআহভু ারাভ এফং তােঁদদয হতযকাদযয নুাযীগণ। অহিা অরাআহভু 

ারাদভয ফযাাদয অল্লা তাঅরা কুযঅদন কাযীদভ আযাদ কদযদিন,   

َّ
 
ِئك

ٰٓ 
ول
ُ
ِذين َّ أ

َّ
َّ ال م  ع 

إ
ن
َ
َُّ أ

َّ
ِهم اّلل يإ

َ
ل ن َّ ع  َّ مِّ  ِ ِبي ِّ

 
ةَِّ ِمن الن ي  رِّ

ُ
م َّ ذ

 
اد نإَّ ء  ِمم  ا و 

 
ن
ْ
ل م  ع َّ ح  َّ م  وح 

ُ
ِمن ن ةَِّ و  ي  رِّ

ُ
َّ ذ ٰرِهيم  ِءيل َّ ِإبإ

ٰٓ ِإسإ  و 

نإَّ ِمم  ا و 
 
ن يإ
 
د
 
َّ ه

ٰٓ
ا
 
ن يإ ب 
 
ت اجإ َّ و 

 
ا ۚ

 
َّ ِإذ

 
ل
إ
ت
ُ
َّ ت ِهمإ يإ

َ
ل
َّ ع 

ُ
اٰيت ٰمِنَّ ء  حإ وا الر  رُّ

 
ا خ

ً
د ا ُسج  ُبِكيًّ  و 

‚             গদণয ভধয পথদক- মাদদযদক অল্লা তা’অরা পনাভত দান কদযদিন। এযা 

অদদভয ফংধয এফং মাদদযদক অহভ নূদয াদথ পনৌকা অদযান কহযদহিরাভ, তাদদয 
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ফংধয, এফং আব্রাীভ  আযাইদরয ফংধয এফং মাদদযদক অহভ থ প্রদণন কদযহি  

ভদনানীত কদযহি, তাদদয ফংদাদূ্ভত। তাদদয কাদি মখন দাভ অল্লায অাতভূ াে 

কযা ত, তখন তাযা পজদা রুহিদ ড়ত এফং িন্দন কযত‛। 

(ূযা ভাযআাভ-৫৮) 

বাআ! ূদফণয কথাহি এফায হক ফুদে এদদি? 

প্রশ্নকাযী বাআঃ জী, বাআ অরাভদুহরল্লা। 

ঈহিত অদযক বাআঃ বাআ, ফযাাযহি ঈদটা পতা দত াদয। থণাৎ, অল্লায াদথ কাদযা 

ম্পকণ কদভ পগদরআ তায ফিা এভন পাচনী দ মা!  

ঈস্তাদ অভাদ মাকাহযা াহপজাহুল্লাঃ জী, বাআ! অহভ ভূরত িাআ ফুোদত পচদহি। 

ম্পকণ কদভ মাা এিা ম্পদকণয একহি ধযণ। অল্লায াদথ কাদযা ম্পকণ একদভআ 

কভ ফা পভাদিআ পনআ এিা ম্পদকণয একিা ফিা।    

প্রহতহি ভুূদতণআ অল্লায কথা স্মযণ  

পদখুন বাআ! অভযা মখন ুন্দয পকান হজহন পদহখ তখন ফহর – ‘ভাাঅল্লা’। মখন কষ্ট 

াআ তখন ফহর – ‘আন্নাহরল্লা’। মখন খুহ আ তখন ফহর – ‘অরাভদুহরল্লা’। মখন াাড়, 

নদী, াগয পদদখ ভুগ্ধ আ তখন ফহর – ‘ুফানাল্লা’। অভাদদযদক পকঈ পকান হকিু াহদা 

হদদর ফহর – ‘জামাকাল্লা’।  
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পদখুন, অল্লা ুফানাহু া তাঅরা অভাদদয চাযাদক এভন বাদফ াহজদদিন পম, 

প্রহতহি ভুূদতণআ অল্লায কথা স্মযণ । হতহন পকাযঅদন কাযীদভ ফদরদিন,  

 

فِٔ ْلُوْقٌِِييَِ َءاٰيتِ  اْْلَْسِضِ َّ ِٔ   لِّ فِ  تُْبِصُشّىَِ أَفََلِ أًَفُِسُكنِْ َّ

‚হফশ্বাকাযীদদয জদনয ৃহথফীদত হনদণনাফরী যদদি, (২০) এফং পতাভাদদয হনদজদদয 

ভদধয, তফু হক পতাভযা পদখ না‛? (২১) (ূযা অম-মাহযাত-২০-২১) 

অনাযা দতা শুদনদিন, হকিু হদন অদগ পযাফি পাহপা এদহিদরা। তাদক পদখায জনয 

কত ঈন্মাদনা! নাঈজুহফল্লা। থচ অভযা অভাদদয হনদজদদয হদদক একফায তাহকদ 

পদহখনা!  

বাআ একিু ফরুন পতা, দুহনায ভদধয পম ফ পযাফিদক পেষ্ঠ ফরা , পফস্ট প দা পফস্ট 

ভদন কযা , ফ পযাফি দফণাচ্চ কী কযদত াদয?   

পকাদনািা দতা হেঁহড় পফদ কদক ধা দয ঈেদত াদয। পকাদনািা দতা একিু 

পদৌড়াদত াদয। পকাদনািা দতা নাচদত াদয। অো ফরুন পতা, এফ হক ােঁচ ফিদযয 

পিাট্ট একিা ফাচ্চা াদয না? প পতা আ পযাফদিয পচদ ফহু গুণ বাদরা কদয এফ কাজ 

কযদত াদয।  

অল্লা ফদরদিন,  
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পতাভাদদয হনদজদদয ভদধয যদদি ফহু হনদণন। তফু হক পতাভযা পদখ না? 

(ূযা অম-মাহযাত-২১) 

অপদা! ভানুল পাহপা পদখদত মা হকন্তু অযাপুর ভাখরুকাত পদখদত া না। 

পতাভায অঙু্গদরয িা ফানাদফা  

কুযঅদন কাযীদভ অল্লা ুফানাহু া তাঅরা ফদরন,  

 

َّ
َ

ل اِدِرين َّ ب 
 
َّ ق

َ
ل َّ ع 

إ
ن
َ
ي َّ أ وِّ س 

ُ
َّ ن

ُ
ه
 
ان
 
ن  ب 

‘অহভ তাদদয অঙু্গদরয ডগা মণন্ত ফানাদত ক্ষ্ভ’। ূযা হকাভা : ৪ 

পকাভদত হদন অল্লা তাঅরা অভাদদয ফাআদক ুনযা জীহফত কযদফন। প্রদতযকদক তায 

ূদফণয অকৃহতদত ৃহষ্ট কযদফন। এখাদন এ কথাআ ফরা দদি পম, প্রদতযকদক তায ূদফণয 

অকৃহতদত ৃহষ্ট কযা দফ এদত তায পকাদনা দঙ্গয ভদধয াভানযতভ হযফতণন দফ না।  

একহি হফল রক্ষ্য করুন, এখাদন অল্লা তাঅরা অঙু্গদরয ডগায কথা পকন ফরদরন? 

ফতণভাদন অভযা মখন পকাদনা ীভ হকহন তখন হপঙ্গাযহপ্রন্ট ফা অঙু্গদরয িা হদদত  না 

বাআ? এহি পকন রাদগ?  

কাযণ, এআ অঙু্গদরয িা হফলিা দে এভন পম, দুহনায প্রদতযকিা ভানুদলয অঙু্গদরয িা 

অরাদা। দুহনাদত মত ভানুল অদি তাদদয কায অঙু্গদরয িা নযজদনয াদথ হভরদফ 
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না। এভনহক মাযা ভদয পগদি তাদদয কাদযা াদথ হভরদফ না! ুফানাল্লা! অল্লায কী 

কুদযত! কাঈদক অআদডহন্টপাআ কযায নযতভ ঈা দে তায হপঙ্গাযহপ্রন্ট।  

পতা অল্লা তাঅরা পমন ফরদিন, তুহভ বাফদিা, অহভ পতাভাদক ুনযা কীবাদফ ফানাদফা? 

পতাভাদক পতা ফানাদফাআ, পতাভায অঙু্গদরয িা ফানাদফা। এআ তুহভআ একহদন অভায 

াভদন এদ াহজয দ মাদফ। পতাভায জাগা নয পকঈ দ মাদফ অয তুহভ অভায  

াতিাড়া দ মাদফ, এভন হকিুদতআ দফ না।  

এদতা স্পষ্ট ায য অভযা ফুহে না। এয কাযণ কী? কাযণ র, অভযা অল্লায 

ফযাাদয জাহন না, অল্লাদক হচহন না।  

এক বাআদয ঘিনা 

এক ভুজাহদ বাআদয কথা শুদনহিরাভ। তায ভাথায য হদদ মখন পরান ঈড়দতা তখন 

হতহন খুফআ ান্ত থাকদতন। ভাথা তুদর দযয হদদক পদখদতন না। নয বাআযা তাদক 

হজদজ্ঞ কদযন, অহন কীবাদফ এভন থাদকন? হতহন ঈত্তয পদন, এ ভ অভাদনয হদদক 

তাকাদত অভায রজ্জা রাদগ বাআ! অভায ভাথায দড় পরান হকন্তু অল্লা পতা অদিন 

পরাদনয দয। তএফ অহভ পরাদনয বদ কীবাদফ অভাদনয হদদক তাকাআ পমখাদন 

অহভ জাহন পরাদনয দয অল্লা অদিন!  

এিা ম্ভফ কখন বাআ? মখন অভযা অল্লায ফযাাদয জানদফা, তােঁদক খুফ বাদরাবাদফ 

হচনদফা। 
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অভযা কীবাদফ দদযদক ব পদত াহয! 

অভাদদয ন্তদয দনক ভদআ তাগুদতয ব কাজ কদয। তাযা ধদয হনদ মাদফ, জুরুভ 

হনমণাতন কযদফ, অয দনক যকদভয ব অদ। এফ অা স্বাবাহফক। অদতআ াদয। 

হকন্তু এফ বদক কখদনা প্রাধানয পদা মাদফ না, জী দত পদা মাদফ না। কাযণ, অল্লা 

তাঅরা ফরদিন,  

 

ِلكُنُِ إًََِّوب فُِ الشَّْيَطبىُِ رَٰ ِّْ ِليَبَءٍُِ يَُخ ّْ َ ُُنِْ فََلِ أ َخبفُْىِِ تََخبفُْ ْؤِهٌِييَِ ُكٌتُن إِى َّ  هُّ

‚যাআ দর তান, যা (দতাভাদদযদক) তাদদয ফনু্ধদদয ফযাাদয ব পদখা। পতাভযা 

তাদদযদক ব কদযা না। অভাদকআ ব কদযা মহদ ইভানদায দ থাদকা‛। 

(ূযা অদর আভযান : ১৭৫) 

এখাদন অল্লা তাঅরা পমন অভাদদযদক রক্ষ্য ফরদিন, এআ পম াহনা, য যাফ, ুহর, হডহফ, 

হঅআহড, অহভণ অয মাযা অদি পতাভযা মহদ হতযকায ভুহভন দ থাদকা তাদর এদদযদক 

ব কদযা না, একভাত্র অভাদকআ ব কদযা।  

নয অাদত অল্লা তাঅরা ফদরদিন,  

  

ُِ ّللاَّ ِٰٔ بِأَْعذَائُِكنِْ أَْعلَنُِ َّ َكفَ َّ ِِ ِليًّب بِبّللَّ َّ ِٰٔ َكفَ َّ ِِ  ًَِصيًشا بِبّللَّ
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অল্লা পতাভাদদয ত্রুদদয ম্পদকণ খুফ বাদরা কদযআ জাদনন। হববাফক হাদফ অল্লাআ 

মদথষ্ট এফং াামযকাযী হাদফ অল্লাআ মদথষ্ট। (ূযা হনা : ৪৫) 

এখাদন পম ব্দহি এদদি তা র, ِٰٔ  মায থণ র ‘মা দযকায তায ফ হকিুয জনয  َكفَ

মদথষ্ট’! এয থণ পফ গবীয।   

পতা এ অাদত অল্লা ুফানাহু া তা’অরা পমন অভাদদযদক ফরদিন, এফ য যাফ অয 

হডহফয ফযাাদয অহভ খুফ বাদরা কদযআ জাহন এফং এদদয পভাকাদফরা অহভআ পতাভাদদয 

জনয মদথষ্ট। ফরুন বাআ! এযয অভযা কীবাদফ দদযদক ব পদত াহয!  

অল্লায দুভনযা মহদ প্রকাদয অল্লায দুভহন কযদত ব না া তাদর অভযা অল্লায 

ফান্দা দ কীবাদফ অল্লায ফ দুভনদক ব াদফা!?  

একজন জাান্নাভী মহদ জাান্নাভদক ব না া তাদর অভযা অল্লায ফান্দা দ কীবাদফ 

আ জাান্নাভীদক ব াদফা!?  

কী তােঁয হযচ? 

অভযা রাভ ভান অল্লায ফান্দা। অল্লা পকভন? কী তােঁয হযচ? কত ক্ষ্ভতায ভাহরক 

হতহন? অল্লা দরন হতহন মায কুযহ াত অভান এফং াত জহভনদক পফষ্টন কদয অদি। 

এআ পম অভযা হফার অভান পদখদত াআ এহি হদ্বতী অভাদনয তুরনা হফার 

ভরুবূহভয ভদধয যাখা পিাট্ট একহি অংহিয ভদতা। হদ্বতী অভান তৃতী অভাদনয 

তুরনা হফার ভরুবূহভয ভদধয যাখা পিাট্ট একহি অংহিয ভদতা। একআ বাদফ তৃতী 
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অভান, চতুথণ অভান, ঞ্চভ অভান, লষ্ঠ অভান, প্রহতহি অভান তায দযয 

অভাদনয তুরনা হফার ভরুবূহভয ভদধয যাখা পিাট্ট একহি অংহিয ভদতা। প্তভ 

অভাদনয দয র অল্লা ুফানাহু া তাঅরায অয ফা কুযহ। পআ কুযহয 

ভাহরক দরন অল্লা জাল্লা জারারুহু। অহভ-অহন পআ অল্লায ফান্দা! তএফ অভযা 

কীবাদফ অল্লা িাড়া নয কাঈদক ব পদত াহয?  

পদখুন বাআ! অল্লা ুফানাহু া তাঅরা কী স্পষ্ট বাদফ অভাদদযদক রক্ষ্য কদয ফরদিন,  

 

ِٰٔ َكفَ َّ ِِ ِليًّب بِبّللَّ َّ ِٰٔ َكفَ َّ ِِ  ًَِصيًشا بِبّللَّ

হববাফক হাদফ অল্লাআ মদথষ্ট এফং াামযকাযী হাদফ অল্লাআ মদথষ্ট। 

 

হতহন পমন অভাদদযদক ফরদিন, পতাভায হকদয হচন্তা? পতাভায াদথ অহভ অহি না! অহভআ 

পতা পতাভায জনয মদথষ্ট!  

ফরুন বাআ! অভায ‘অল্লা’ মহদ অভায জনয মদথষ্ট দ মান তাদর অভায অয কী 

রাগদফ? পক অদি পম অভায াদথ পদয ঈেদফ? 
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অভাদদয প্রথভ কাজ 

এজনয অভাদদয প্রথভ কাজ র অল্লাদক খুফ বাদরা বাদফ হচনা। অল্লায ান, তােঁয ফড়ত্ব 

 ভত্ব ম্পদকণ জানা। অল্লা পম অভাদদযদক কত বাদরাফাদন তা কাদযা দক্ষ্আ ফদর 

প্রকা কযা ম্ভফ ন। যাদতয পফরা অহভ, অহন ঘুহভদ থাহক। হকন্তু অভাদদয যফ  

অভাদদযদক ডাকদত থাদকন, প অভায ফান্দাযা! কাদযা হক হকিু রাগদফ? অভাদক ফদরা 

অহভ হদদফা। হযহমক, ুিতা, ভাগদপযাত, কায কী রাগদফ? অভাদক ফদরা, অহভ মায মা হকিু  

রাগদফ তাদক তাআ হদদফা। ুফানাল্লা! অহভ অহন ঘুহভদ থাহক, অল্লাদক বুদর মাআ। 

হকন্তু অল্লা এক ভুহুদতণয জনয অভাদদযদক বুদরন না। ফযাাযিা বাফদতআ কত অনন্দ  

রাদগ! হতহন অভাদদযদক পদায জনয ঈনু্মখ দ অদিন থচ অভযা চাআদত কৃণতা 

কহয।  

আা অল্লা! আা অল্লা! 

এক াদখ ফরহিদরন, হকাভদতয হদন এক ফযহিয াভদন প্রচুয পনহক হনদ অা দফ। প 

পদদখ ফরদফ, প অল্লা! অহভ দুহনাদত এত পনক অভর পতা কহযহন। তখন অল্লা 

ফরদফন, প অভায ফান্দা! দুহনাদত ভুক যাদত তুহভ ুি হিদর, পকঈ পতাভায াদ হির 

না। একা একা তুহভ হফিানা এা া কদযদিা। অয মন্ত্রণা কাতয দ ফায ফায ‘আা 

অল্লা, আা অল্লা’ ফদর অভাদক পডদকদিা। ডাকদত ডাকদত এক ভ তুহভ ঘুু্হভদ 
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দড়দিা। যহদন তুহভ ফআ বুদর পগদিা হকন্তু অহভ পতাভায প ডাদকয কথা বুহরহন। 

পতাভায পআ ‘আা অল্লা, আা অল্লা’য প্রহতদান অজ অহভ পতাভাদক হদদহি। 

অল্লা অভাদদযদক কত বাদরাফাদন! 

পকাযঅদন কাযীদভ অল্লা তাঅরা ফদরন, 

 

َِٓ قُلِْ ِٔ  أَْسَشفُْا الَِّزييَِ ٰيِعبَبِد نِْ َعٰل ِِ ْحَوةِِ ِهي تَْقٌَُطْا َلِ أًَفُِس ِِ سَّ َِ إِىَِّ ّللاَّ ُْةَِ يَْغِفشُِ ّللاَّ ُۥ َجِويعًب الزًُّ َِْ إًََِّ ُُ 
ِحينُِ اْلغَفُْسُِ  الشَّ

ফরুন, প অভায ফান্দাগন মাযা হনদজদদয ঈয মুরুভ কদযি, পতাভযা অল্লায যভত পথদক 

হনযা দা না। হনশ্চ অল্লাহ্  ভস্ত গুনা ভাপ কদযন। হতহন ক্ষ্ভাীর, যভ দারু। 

(ূযা অম-মুভায- ৫৩) 

মযত অবু্দল্লা হফন অব্বা যাহমাল্লাহু অনহু ফদরন- হকিু পরাক নযাবাদফ ফহু পরাকদক 

তযা কদযহিদরা। হকিু পরাক ফযহবচায কদযহির। তাযা যূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআহ া 

াল্লাদভয কাদি এদ অযজ কযদরা- ‚অহন পম ধদভণয দাাত পদন, তা পতা খুফআ ঈত্তভ। 

হকন্তু অভযা পতা দনক জঘনয কাজ কদয পপদরহি। অভযা মহদ আরাভ গ্রণ কহয তাদর 

অল্লাহ্  হক অভাদদয তাফা কফুর কযদফন? এ ভ ঈদড়য অাতহি ফতীণণ । (ী 

ফুখাহয- ৪৮১০, ী ভুহরভ- ১২২)  

 

নয অাদত অল্লা তাঅরা ফদরন, 
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َِب ا َءاَهٌُْا الَِّزييَِ ٰي أَيُّ  ْ ِِ إِلَٔ تُْبُ بَةًِ ّللاَّ ْْ شَِ أَى َسبُُّكنِْ َعٰسٔ ًَُّصًْحب تَ يُْذِخلَُكنِْ َسيِّئَبتُِكنِْ َعٌُكنِْ يَُكفِّ  َجٌّٰتِ  َّ
ب ِهي تَْجِشٓ َِ شُِ تَْحتِ ِٰ ًْ َ مَِ اْْل ْْ ُِ يُْخِزٓ َلِ يَ َِّٔ ّللاَّ الَِّزييَِ الٌَّبِ ُُنِْ َهعََُۥ َءاَهٌُْا َّ نِْ بَْييَِ يَْسٰعٔ ًُُْس ِِ  أَْيِذي

نِْ ِِ بِأَْيٰوٌِ َب ِ يَقُْلُْىَِ َّ اْغِفشِْ ًَُْسًَب لٌََب أَتِْونِْ َسبٌَّ ءِ  ُكلِِّ َعٰلٔ إًَِّكَِ لٌََب ِ َّ ْٔ  يشِ قَذِِ َش

ভুহভনগণ! পতাভযা অল্লা তা’অরায কাদি তফা কয-অন্তহযক তফা। অা কযা মা, 

পতাভাদদয ারনকতণা পতাভাদদয ভন্দ কভণভূ পভাচন কদয পদদফন এফং পতাভাদদযদক দাহখর 

কযদফন জান্নাদত, মায তরদদদ নদী প্রফাহত। পহদন অল্লা নফী এফং তােঁয হফশ্বাী 

চযদদযদক দি কযদফন না। তাদদয নূয তাদদয াভদন  ডানহদদক িুদিািুহি কযদফ। 

তাযা ফরদফঃ প অভাদদয ারনকতণা, অভাদদয নূযদক ূণণ কদয হদন এফং অভাদদযদক 

ক্ষ্ভা করুন। হনশ্চ অহন ফহকিুয ঈয ফণ হিভান। 

(ূযা অত-তাযীভঃ ৮) 

অল্লা তাঅরা অয ফদরন, 

 

تُْبُْا ِِ إِلَٔ َّ َِ َجِويعًب ّللاَّ  تُْفِلُحْىَِ لَعَلَّكُنِْ اْلُوْؤِهٌُْىَِ أَيَُّ

প ভুহভনগণ! পতাভযা ফাআ অল্লায কাদি তফা কদযা তাদরআ পরতা াদফ। 

(ূযা নূয : ৩১) 

াহদদ এদদি, যূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআহ াাল্লাভ ফদরদিন,  
পকান ফান্দা মখন তফা কদয তখন অল্লাহ্  তা’অরা ঐ ফযহিয পচদ পফহ খুহ ন পম তায 
ঈদিয হদে চদড় পকাদনা ভরুবূহভ হতিভ কযহির। োৎ ঈিহি তায কাি পথদক াহরদ 
মা। তায খাদয  ানী ফআ িায হদে থাদক। ফহু পখােঁজাখুেঁহজয য হনযা দ প 
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একহি গাদিয িাা শুদ দড়। োৎ পদদখ, ঈিহি তায াভদন দােঁড়াদনা। তখন প ঈিহিয 
রাগাভ ধদয প্রচণ্ড খুহদত ফদর দে, প অল্লা! তুহভ অভায ফান্দা অয অহভ পতাভায প্রবু। 
ীভাীন খুহয কাযদণ প বুর কদয পপদর। (ী ভুহরভ) 
 
পদখুন বাআ! অল্লা অভাদদযদক কত বাদরাফাদন। গুনা কযায য ফান্দা মখন তফা 
কদয তখন অল্লা কী হযভাণ খুহ ন। অল্লাহু অকফায 
   
অদর বাআ অভযা অল্লাদক মথামথবাদফ হচনদতআ াহযহন। হতহন পম অভাদদযদক কত 

বাদরাফাদন, অভযা তা ফুেদতআ াহযহন। তাআ অল্লাদক পচনায জনয অভাদদযদক অল্লায 

নাভ এফং হপাতগুদরা জানদত দফ। এ ফযাাদয হকতাফাহদ অদি। নরাআদন পরকচায 

অদি। এ হফলদ অভায হপ্র একজন াদদখয নাভ ঈস্তাদ হিভ াির াহপজাহুল্লা। অভা 

া হপাদতয য াদদখয পফ হকিু পরকচায অদি। আ পরকচায হহযজগুদরা হদদ 

অহভ হনদজ খুফআ ঈকৃত দহি। অদযকজন ফাংরাদদহ াদখ অদিন, আঈদকদত থাদকন। 

াদখ াান অরী। তােঁয পরকচাযগুদরা শুনদত াদযন। পমফ বাআ অযহফ ফুদেন না তাযা 

এ পরকচাযগুদরা শুনদত াদযন। ঈস্তাদ হিভ াির াহপজাহুল্লায পরকচায পথদক অহভ 

অরাভদুহরল্লা দনক হকিু হদখহি।  

পরকচাযগুদরায হরংক, 

‚Explanation of the Beautiful Names Of Allah (Part 1) - ALLAH- By 

Ustadh Muhammad Tim Humble‛ 

এআ হহযদজ ৩৩ হক ৩৪ হি পরকচায অদি। 
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 ‚99 names of Allah - Lesson 01 Introduction to the names of Allah by 

Shaykh Hasan Ali‛ 

এআ হহযদজ প্রা ৩০ িায ভত পরকচায অদি। 

এক বাআদয গল্প  

একহি গল্প ফদর অজদকয ক্লািা পল কহয। গল্পিা অভাদদযআ এক বাআদয। হতহন এক 

ফায একিা হবহড পদদখহিদরন। হবহডহি হির কদকজন হপদাী বাআদক হনদ। হবহডিা  

অহভ পদদখহি। হবহডিাদত পদখাদনা  পম, আ বাআদদয ভদধয এক বাআ অকাদ হযষ্কায 

‘অল্লা’ পরখা পদখদত ান। এদত আ বাআদয ন্তয আতহভনান দ মা পম, অল্লা 

ফযআ কাহভাহফ হদদফন আনাঅল্লা। পতা অভাদদয এআ বাআ ফরহিদরন, অহভ মখন 

হবহডিা পদহখ তখন অভায ভদন হেদরা, অ! অহভ মহদ যকভ হকিু একিা পদখদত 

াযতাভ! হকন্তু যক্ষ্দণআ ভদন র, পকাথা আ বাআদযা অয পকাথা অহভ! মাক এযয 

হতহন হফলহি বুদর মান। এ ঘিনায প্রা ফিয খাদনক দযয কথা। একহদন আ বাআ 

অদযয ভ হনজ ফাায ফাযান্দা দােঁহড়দ ন্ধযায অমকায ড়হিদরন। োৎ পদখদত ান, 

অভাদন এক িুকদযা পভঘ, মা পদখদত হেক ‘অল্লা’ দব্দয ভদতা। িা পদদখ বাআ  

বাফদরন, এিা ভদন  অভায ভদনয কল্পনা ভাত্র। হতহন বাফদরন, অহরপিা পতা পফ দূদয 

পদখা মাদে। অয া’িা তত স্পষ্ট না। আ বাআ ফদরন, অহভ ভদন ভদন এফ কথা 

বাফহিরাভ, োৎ পদহখ, এক িুকদযা পভঘ মা পদখদত হেক অহরদপয ভদতা রাদভয াদ চদর 
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এদরা এফং া’য  হবতদয থাকা পভঘগুদরা দয পগর। এদত া’য হবতযিা একদভ পগার দ 

মা। তখন অভায ভদন র, পকঈ পমন অভায ন্তদয ফরদি, তুহভ না পদখদত পচদহিদর 

অজ অল্লা পদহখদ হদদরন!  

ফরুন পতা বাআ, এআ গল্পহি অহভ কী ঈদদ্দদয অনাদদযদক শুনারাভ?   

ঈহিত এক বাআঃ অল্লা তা‘অরায প্রহত অত্মহফশ্বাী ায জনয দত াদয।  

ঈস্তাদ অভাদ মাকাহযা াহপজাহুল্লাঃ হেক ফদরদিন বাআ। অভযা অদর অল্লা ম্পদকণ 

খুফ পফহ বাদরা ধাযণা কহয না। অল্লা ম্পদকণ অভাদদয ধাযণা পমন দনক পফহ ঈন্নত 

 এফং অয ুন্দয । আ বাআ পবদফহিদরন, অহভ হক এিা পদখদত াযদফা! হতহন  

বাফদতআ াদযনহন পম, অল্লা তায ভদনয আো ূণণ কযদফন। তাআ অভাদদয ঈহচৎ, ফ 

ভ অল্লায ফযাাদয বাদরা ধাযণা যাখা। পদাা কযায ভ অল্লায কাদি হফযাি অা 

হনদ পদাা কযা াাাহ পদাা কফুর ায দৃঢ় হফশ্বা যাখা।  

অজদকয অদরাচনা এখাদনআ পল কযহি। অভায কথা মহদ পকাদনা বুর দ থাদক তাদর 

তা অভায ক্ষ্ পথদক, অয তাদত করযাণকয হকিু থাকদর তা একভাত্র অল্লায ক্ষ্ পথদক। 

অল্লা অভাদদয ফাআদক তােঁয ন্তুহষ্টয দথ চরায তাহপক দান করুন। অভীন।  

 وصلى هللا تعالى على خير خلقه دمحم وآله واصحابه اجمعين

 وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين

------------------------ 


